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http://porthole.hu/cikk/11023-
volt-valamikor

ötször a föld körül

január 21-én Fa nándor 
és a spirit oF Hungary az 
atlanti-óceánon észak 
Felé vitorlázva keresztez-
te saját novemberi délre 
tartó nyomvonalát, így 
nándi immár ötödször 
kerülte meg a Földet!



http://www.bfyc.hu/


Miamiban az idei elsô Világkupa versenyen a kilencedik futamon Vadnai 
Benjamin 3. helyen ért célba, megfejelve ezt megelôzô 9. és 6. helyét. 
Az utolsó futam neki és öccsének Jonatánnak is gyengén sikerült, de így is 
a középmezônyben, 26. és 28. helyen végeztek. A Világkupa versenyre a világ 
hatvan legjobb laseresét hívták meg. Végül 24 nemzetbôl 59-en rajtoltak.
Forrás: MVsZ // FoTÓ: Jesús renedo

Vadnai-testvérek: bíztató világkupás évkezdet

VERSENYEK · Miami vK

Az elmúlt évek legtöbb világ- és 
Európa-bajnoki érmet – 2009 óta 

összesen 24-et (!) – szerzett magyar vitor-
lázói nem látványosan, de továbbra is meg-
bízhatóan fejlődve lépegetnek előre a fel-
nőttek között a nemzetközi élmezőny felé. 
Az előrejutás talán az összes olimpiai osz-
tály közül Laser Standardben a legnehe-
zebb. Bármelyik olimipiai számban nagyon 
erős az élmezőny, de itt még létszámában 
is sokan tartoznak a közvetlen élmezőnybe, 
hiszen ebben az osztályban van a legtöbb A KöveTKeZŐ vILáGKupA verseny 

A FöLdKöZI-TenGeren, Hyeres-Ben LesZ 
áprILIs véGén. A KéT vILáGKupA eredMé-
nye ALApJán A LeGJOBB 25 versenyZŐ 
veHeT MAJd résZT A wOrLd Cup FInAL-On 
sAnTAnderBen.

induló a versenyeken, és itt van a legmaga-
sabbra szabva a lehetséges résztvevők száma 
az Olimpián is.

Most Miamiban az első versenynapon az 
idén is még csak 19 éves Jonatán kezdett 
kiválóan egy 8. hellyel, miközben bátyja 
sajnos egy ugyanolyat vesztett el feketezász-
lós korai rajt miatt. Ezután mindkettejük-

a világKupa leBonyolítáSa

eredMényeK
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VERSENYEK · Miami vK

„Erre a Világkupára azok kaptak meghívást, aki 
a világranglistán a legjobb 60 között vannak, így 
erős mezőnynek mondható. Kifejezetten jónak tar-
tom Vadnai Jonatán kezdését, Benjamin pedig 
még sokat javíthat”. 
Brencsán Ábel, az MVSz versenysport-menedzsere

8 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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VERSENYEK · Miami vK

nek becsúszott egy-két rossz eredményük, 
de általábon húsz körül vagy azon belül 
értek célba a kőkemény versenyen. Vadnai 
Benjamin egyre jobban belejött, és a hete-
dik-nyolcadik-kilencedik futamokon az 
első tízben végzett, a végén egy 3. hellyel. 
Jonatánnak is sikerült még három alkalom-
mal az első húszban célba érnie, ami kiváló 
eredmény a részéről.

Sajnos az utolsó futam nem sikerült jól 
egyiküknek sem. Mindazonáltal az első 

Világkupán mutatott szereplésük több, mint 
bíztató! Azt pedig tudjuk, hogy mindket-
ten milyen kitartóan dolgoznak és meny-
nyire tehetségesek. Bizonyosan folytatják 
előrejutásukat a nemzetközi mezőnyben. 
Hegymenetben vannak, de bírják!

A fiúk elmondása szerint sebességük sokat 
javult, a spliti edzőtáborok nagyon hasznos-
nak bizonyultak.

Rövid pihenő után február elején csapa-
tukkal Cipruson folytatják a felkészülést. •

KÖZvetett SiKer
világKupa verSenyen SZületett 
egy KÖZvetetten Magyar SiKer iS. 
a nŐi laSer radial oSZtály gyŐZteSe 
a gÖrÖg vaSZilea KaraKaliu edZŐJe 
eSZeS taMáS.
A KILenCvenes éveK LeGJOBB MAGyAr 
LAserese AKTív páLyAFuTásA uTán LeTT 
edZŐ, és sAJáT váLLALKOZásA KereTéBen 
éLversenyZŐK FeLKésZíTéséveL Is FOGLAL-
KOZIK, AZ eLMúLT éveK eredMényeI ALAp-
Ján IGen sIKeresen. TAMás TöBB MAGyAr 
versenyZŐ neMZeTKöZI sIKereIneK Is 
résZese, HIsZen TöBBeK KöZöTT FOGLAL-
KOZOTT A vAdnAI-TesTvéreKKeL, ILLeTve 
HOssZú IdeIG dOLGOZOTT érdI MárIvAL.

9 TARTALOM VERSENY NAPTÁR
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VERSENYEK · Balaton Jégnapok 

Az a megtiszteltetés ért, hogy több kerek évfordulót is ünnepelhetünk ebben 
a szezonban. A magyar osztályszövetség 40, maga a DN, mint találmány 
pedig 80 éves lett. Ennél kevésbé ismert tény, hogy 1937 elején tartották az 
elsô magyar one-design jégvitorlás versenyt is, az akkori Balatoni Jégnapok 
keretein belül. 
Forrás: PaTaki aTTila isTVán – Magyar dn JégViTorlás osZTálysZöVeTség

Balaton Jégnapok 

Akik mostanában követik tevékeny-
ségünket már tudják, hogy eddig 

is mozgalmas volt ez a hét. A 150 éves 
Balatonfüredi Yacht Clubbal közre-
működésben múlt hétvégétől Balatoni 
Jégnapokat rendezünk ifjúsági 
jégvitorlásoktatással, bemutatókkal és 
egyéb sport és kultúrális programmokal 
megtűzdelve. Ezen eseménysorozat egy 
újabb akkordjaként rendeztük meg január 
28-án a Henri Lloyd DN Nyílt Regattát. •

videohttps://www.youtube.com/watch?v=6yAGGy8qccM
EREDMÉNYEK

https://drive.google.com/file/
d/0B2TddIS9ukNtR1Q0OEM3V05ldmc/view

Henri lloyd dn nyílT regaTTa

eredMényeK

videó
FényKépeK
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VERSENYEK · világranglista

A Vitorlázó ÉrDi MáriA 
Az EDDigi lEgJoBB Világ-
rANglistás hElyEzÉ-
sÉt üNNEpElhEti. A riói 
oliMpiát is MEgJárt 
VErsENyzÔ ugyANis 
JElENlEg Az ElÔkElÔ 10. 
hElyEN áll hAJóosztályA 
(lAsEr rADiAl) rANgso-
ráBAN.
Forrás: MVsZ // FoTÓ: Pedro 
MarTineZ
A FIATAL MAGyAr vITOrLáZónAK eZ 
A LeGJOBB vILáGrAnGLIsTás pOZíCIó-
JA. érdI MárIA 2014 sZepTeMBeréBen 
A 78., 2015 ŐsZén A 64. vOLT. JeLenLeG 
A A vILáGrAnGLIsTáT A HOLLAnd MArIT 
BOuwMeesTer veZeTI, A dán Anne-MArIe 
rIndOM és BrIT ALIsOn yOunG eLŐTT.

„Természetesen örülök a világranglistás helyezésnek, de 
számomra sokkal fontosabb az, hogy az egyes versenyeken 
jól teljesítsek. A következő nagy versenyemnek a helyszíne: 
Palma de Mallorca. Ez egy EUROSAF-verseny lesz, ahol 
a hajóosztály legjobbjai lesznek ott. Bízom benne, hogy egy 
újabb jó eredménnyel tudok zárni” – mondta Érdi.
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CÍMLAP

Jégbezárt zászló
FOrrás: ByC

CsüTörTüK reGGeL 9 órAKOr LeLKes ByC TAGOK és BAráTAIK MIndenFéLe FurA 
esZKöZöKKeL JeLenTeK MeG A ByC TeLepén… vOLT ITT HúsKAMpó, MInI LánG-
sZóró, JéGTörŐ, CsáKLyA, GereBLye, KéZI reTrO FűrésZ.

pár perccel 9 óra után felbőgtek a láncfűrészek 
a belső kikötőben. Az első próbavágás még 
nehézkesre sikeredett, amelynek eredménye 
képen mindenki megdöbbenésére egy 23 cm 
vastagságú “jégkockácskát” emeltek ki a srácok 
a vízből. percekig nézegettük. ritkán látni ilyen 
vastag jeget, ritkán vizsgálhatja az ember a jég 
hízásának fázisait ilyen mélyrehatóan. Most 
megtehettük. Aztán megfeszültek az iránymu-

tató kötelek, és gyors termelékenységbe kez-
dett a láncfűrészes duó.

Közben előkerült egy laptop és egy kézzel 
skiccelt rajz is. A ByC zászlója volt rajta kicsit 
másképp. Fiatal építészek tollából pattant ki 
az ötlet, hogy az idén 150 éves Balatonfüredi 
yacht Club zászlajának térbeli jéginstallációját 
készítsük el az “építsünk valami olyat, ami még 
nem volt” felhívásra.

A kiemelt cca. 20 kg-os jégtömbök különféle 
módszerekkel jutottak végleges helyükre. volt, 
aki kötéllel húzta, volt aki tolikocsiba pakolta, 
volt, aki gereblyével tologatta, volt, aki korcso-
lyával vontatta, és volt, aki puszta láberővel 
próbálta a helyükre segíteni a kockákat.

10 órakor egy füredi óvodásokból álló cso-
port is meglátogatta a munkálatokat. A nagy-
csoportos gyerekek szájtátva figyelték a lánc-

13 TARTALOM
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fűrészek munkáját, és a jégkockák vándorlását. 
ezután még egy kis építésbe való bekukkantás, 
jégvitorlás bemutató és jégencsúszka fért bele 
a legkisebbek délelőttjébe.

Késő délutánig zajlott a jégkitermelés és az 
építés. A nap során több klubtag és ismerős arc 

bukkant fel a telepen és segített egy-egy kocka 
vitorlás étterem elé szállításában vagy éppen 
faragásában, helyére pakolásában.

szuper nap volt! A végeredmény egy figyelem-
reméltó alkotás lett, melyet a Balatonfüredi yacht 
Club fiatalabb és idősebb tagjai, barátai keltet-

tek életre. sokan megnézték már az egyedül-
álló installációt és gyönyörködtek a felkupacolt 
jégtömbökön átszűrődő napsugarak játékában. 
Köszönjük mindenkinek, aki bármely módon 
hozzájárult a mű elkészítéséhez! (A csapat egy 
része…) •

CÍMLAP

14 TARTALOM



Ha  a városban már veled van, miért nincs a hajódon?

www.brompton.hu • info@brompton.hu 
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MerT eGy vITOrLáZó MIndenre Képes!
MeGnéZeM

SzERző: KiPPER GYöRGY

2017. úJévI eLsŐ vITOrLáZás  
A JéGTáBLáK KöZöTT

16 TARTALOM
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Barcelona 11 fok, de a taft még mindig tart – nincs 
meleg most arrafelé sem. De még mindig jobb, mint 
idehaza, ahol legfeljebb remekbe szabott jégvitorlások 
karcolják a balatoni jégtükröt. A Spartacus Vitorlás 
Egylet 29er-különítménye Goszleth Marcell edzô veze-
tésével a katalán fôváros felé vette az irányt.

Forrás: 29er Osztályszövetség

Edzés a javából,  
avagy a Szparis 29er csapat  
idei elsô edzôtábora Barcelonában

Goszleth Marcell beszámolója

17 TARTALOM
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A hideg és gyenge szeles Adriát 
magunk mögött hagyva január 
20.-án áttelepültünk Barcelonába.
A Katalán fôvárosban létezik 

egy vitorlás központ, amely ízig-
vérig a versenyvitorlázók szem-
pontjait szem elôtt tartva szüle-
tett. Akiknek itthon a tatai vagy 
dunavarsányi központi edzôtábor 
mond valamit, az képzelje el 
ugyanezt a tengerparton vitor-
lázókra szabva. Megtalálható itt 
minden, ami a nyugodt felké-
szüléshez kell, a megbeszélésre 
alkalmas helyiségektôl a szuper 
konditermen át a vitorlás ruha-
szárító helységig – egy épületben.
Ez a helyszín a remek körülmé-

nyek mellett azért is kedves lehet 
nekünk, mert napjaink legjobb 
magyar vitorlázója Berecz Zsombi 
épp itt nyert Eb-ezüstérmet 
tavaly.
Ebben a komplexumban vertünk 

tábort az év elsô három hónap-
jára, hogy a sok vitorlázott óra 
mellett próbáljuk magunkba szív-
ni a profi sportolók szemléle-

tét is. Segítségünkre volt ebben 
a sok nemzetközi csapat, a svájci 
Optimistesektôl a GC32-es kata-
marán versenyzôkig mindenki.
Napjaink 7:30-kor a kondite-

remben kezdôdtek és ugyanitt 
végzôdtek estefelé. A srácoknak 
kellett pár nap amíg felvették 
a ritmust és egyre fáradtabban 
bár, de fokozódó odafigyeléssel 
végezték a feladataikat.
A vízen nagyrészt közepes sze-

lekben gyakoroltunk, amelyhez 

rendkívül nehéz hullámzás páro-
sult. A kikötô elôtt húzódó hosz-
szú partfalról visszaverôdtek 
a hullámok, így nagyon kaotikus-
sá tették a pályát egy pár négy-
zetkilométeres területen. Fôként 
bôszélben volt ez gond s ennek is 
köszönhetô, hogy minden páros 
ízelítôt kaphatott a skiffekben 
jól ismert: lefúr a hajó orra-
repül a legénység elôre-felborul 
a hajó – eseménysor élményébôl. 
A sverten állva is zsonglôri prak-
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tikákat kellett bevetni, ha talpán 
akart maradni az ember. Pár 
nap elteltével mindenkinek fájt 
kívül és belül is több helyen, de 
a fiúk becsülettel küzdve állták 
a próbát.  Két hét hazai pihenô 
után újfent utazunk és folytatjuk 
kalandjainkat a tengeren. 
A 29er ifjúsági osztály mesz-

sze a legdinamikusabban fejlôdô 
nemzetközi ifjúsági AWS hajótí-
pus. Ez az osztály kiválóan fel-
készítheti az ifjúságot egy nagy 
teljesítményû, gyors szkiffel 
való eredményes versenyzés-

re, megadhatja nekik a modern 
vitorlázásban alkalmazott 
vitorlabeállítás, taktika és stra-
tégia alapjait. Optimális elô-
osztálya tehát az olimpiai 49er 
illetve 49erFX típusoknak. Ezen 
felül a 29er-ben alapos tudást 
szerzô ifjúsági versenyzôk sok-
kal könnyebben lesznek képe-
sek beletanulni akár a többtestû 
hajókkal való versenyzésbe, 
mint például a 420-as osz-
tályban gyakorló társaik. Így 
a 29er ifjúsági elô-osztálya lehet 
akár a Nacra17-es olimpiai osz-
tálynak is.

A Magyar 29er Osztályszövetség 
már megkezdte a tagfelvételt. A tag-
felvételhez szükséges nyomtat-
vány megtalálható a Magyar 29er 
Osztályszövetség Facebook-oldalán. 
Az Osztályszövetségbe való belépés 
a 29er Osztályszövetség elnökségének 
pozitív írásbeli visszaigazolásával és 
a tagdíj befizetésével válik elfogadottá.

19 TARTALOM
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h a j ó n a p l óezzel a dologgal  
vitorláztál idáig?
FOrdíTOTTA: sZuTOr FerenC

A BALATOnOn Is eGyre TöBB versenyen és KIKöTŐBen TALáLKOZ-
HATunK FOLKBOATOKKAL, eZZeL AZ eGysZerre KeCses, de AZérT 
KényeLMes, sTABIL HAJóTípussAL. neM MeLLesLeG 1942-Ben éppen 
75-éve KerüLT víZre A Típus eLsŐ KépvIseLŐJe, AMIT eZuTán TöBB 
eZer péLdány KöveTeTT. eBBŐL AZ ALKALOMBóL FOrdíTOTTAM Le 
LeO GOOLden TörTéneTéT, áTKeLésT AZT ATLAnTI-óCeánOn, eGy 
FOLKBOATTAL.

ATLAnTI-óCeán áTKeLés FOLKBOATTAL

BLoG | FACEBooK
eZ A CIKK eGy KIvOnAT A yACHTInG wOLrd 2015 
AuGusZTusI sZáMáBóL. eredTI CIKK FOrrásA: 
www.YAChtiNGwoRLd.CoM

ha érdeKel a FolKBoat tÖrténete: 
www.FOLKeBOOT.Hu, www.FB.COM

21 TARTALOM
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A továbbiakban a Yachting Wolrd 2015 augusztusi cikkének kivonatolt fordítá-
sát olvashatjátok:

LeO GOOLden FOGTA A GITárJáT, néHány pALACK 
Jó BOrT, AZ öreG FrAnCIA versenyKeréKpár-
JáT, nA MeG eGy réGI sZeKTánsT és KeresZTüL-
HAJóZTA AZ ATLAnTI-óCeánT AZ öreG, 25 LáBAs 
FOLKBOATJávAL. persZe MeneT KöZBen MeGAnnyI 
KALAndOT áTéLT, és sOK érdeKes eMBerreL IsMer-
KedeTT MeG.

az indulás. vicces, hogy ahogy távolodok észak-európától, úgy csodál-
koznak rá egyre jobban a hajómra. Cornwallban, az emberek szinte észre 
sem vették a kis Folkboatot. Franciaországban és írországban több kíván-
csi járókelő is megkérdezte, hogy honnan jövök. Marokkóban a helyiek azt 
gondolták, hogy az egész valami ostoba tréfa, nem is mondtak rá semmit. 
viszont amikor megérkeztem a Kanári-szigetekre, nem tudtam úgy kinéz-
ni a kajütből, hogy ne bombáztak volna kérdésekkel.

A legjellemzőbb kérdés ez volt: „ezzel a dologgal vitorláztál idáig?”. nem 
mondom, hogy ez nem zavart egy kicsit. Olyan mintha valaki végig nézné 
ahogy leparkolsz az autóddal, aztán hitetlenkedve megkérdezné, hogy 
tényleg ezzel jöttél-e.

Gondolom Lorema kis mérete, az egyszerű rig, és az alapvető felszerelé-
sek hiánya okozhatta ezeket a kétkedő pillantásokat. persze én szeretem 
azt gondolni, hogy az 1947-es svédországi építésű nordik Folkboat szép-
sége fogja meg az embereket ennyire, velem legalábbis így történt annak-
idején.

néhány hónapot eltöltöttem a Kanári-szigetek körül, élveztem a kialudt 
vulkánok közötti horgonyzóhelyeket és barátságos kikötőket. de eljött 
az ideje, hogy megkezdjem első szólóvitorlázásomat keresztül az Atlanti-
óceánon. Természetesen a barátnőm jó érzékkel pont akkor ugrott be 

a hajóba arcán kétségbeesés jeleivel, minközben mellettem egy katama-
rán ringott hűtővel, wC-vel és egy csomó elképzelhetetlen luxust kínáló 
felszereléssel. Ki így ki úgy vág neki az útnak, azért az a bizonyos kétség-
beesés nevezhető jogosnak is.

Szükséges ez-az. elvégeztem minden szükséges előkészületet, amit egy 
ideges tengerész általában megtesz. Telepakoltam a hajót mindenféle 
felszereléssel, pótalkatrésszel és a pótalkatrész pótalkatrészeivel. Lorema 
vízvonala hamar távoli emlékké homályosult. A több tonnányi víz és élel-
miszer mellé a személyes cuccaimat is bepakoltam, úgy mint egy pár hor-
dozható hangszóró, egy könyvtárnyi regény, jó néhány palack finom bor, 
több indokolatlanul nagy fadarab, és természetesen a jó öreg francia ver-
senybiciklim. Olyan sokszor húztam fel magam az árbocra, hogy meg sem 
tudom számolni. Teljesen kiürítettem a helyi boltot, majd végül felhívtam 
a szüleimet, hogy elköszönjek tőlük. Felkészültem az indulásra.

Kieveztem a las palmasi kikötőhelyemről, búcsút intettem a kedves 
szomszédoknak, és gyorsan felhúztam a vitorláimat. Tettem egy kört 
a horgonyzóhelyen, majd átfűztem magam a kikötő előtt veszteglő konté-

lorema vízvonala Hamar távoli 
emlékké Homályosult. a több tonná-
nyi víz és élelmiszer mellé a személyes 
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nerhajók között. A változó partmenti szél erősödni kezdett és a védett 
vizek utat engedtek egy mérsékelt swellnek is. A Kanári-szigetek dél-
keleti csücskénél két korallzátony között bekerültem a erősödő szélzó-
nába, ami úgy lőtte ki Loremát, mint egy dugót a pezsgő. Tényleg úgy 
éreztem magam mint egy jelentéktelenül sodródó parafadugó, ahogy 
eltűntek mögöttem a szigetek és kitárulkozott a végtelen óceán.

Az izgalmak és a hajóforgalom miatt nem nagyon aludtam az első 
éjszaka, de azért itt-ott néhány perc pihenőt loptam magamnak. 
Amikor vitorlás hajózási útvonal közelében, vagy parti vizeken voltam, 
engedtem magamnak 20 perc pihenőt, ha tiszta volt a horizont. ez 
elvileg kevesebb idő, mint ami ahhoz kell, hogy egy nagy hajó keresz-
tül gyalogoljon rajtam. persze a szundi gomb ilyenkor nagy kísértést 
jelent, amivel komolyan meg kell küzdeni.

sikerült veszélyes találkozók nélkül átvészelni az első éjszakát, ami 
után a reggeli nap már egy vidáman lebegő Loremát talált az óceá-
non. egy jó sör, és egy kis müzli csodát tesz a fáradt fejjel, így rájöttem, 
hogy már épp eléggé délen vagyok ahhoz, hogy elkerüljem a Kanári-
szigetek szélárnyékát, tehát ideje nyugatnak fordulnom, hogy a távoli 
Marokkó partjainál kialakuló erős swelleket is elkerüljem, amik errefelé 
tartanak.
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nedves út a Zöldfoki Szigetekhez A hullámzás és a swellek nem gyen-
gültek, márpedig a Folkboat nem arról híres, hogy különösebben száraz 
marad rajta az ember. A Lorema befedett kokpitjában főleg nehéz elbújni 
a hullámok elől. szerencsére a házi készítésű fa szélkormányom egész jól 
vitte a hajót, ezért az idő nagyrészében a kajütben tartózkodtam. persze 
minden alkalommal amikor kimentem valamit beállítani, teljesen eláztam.

Hogy még rosszabb legyen a helyzet, az árboc körül és a kabinlejárat-
nál be is ázott a hajó. A kabintető körülbelül annyira alkalmas a hullá-
mok távoltartására, mint egy tésztaszűrő. Az a kis terület a kabintető alatt 
„hogy úgy mondjam” nem csak konyhaként funkcionál, márpedig nem 
olyan könnyű reggelente úgy átszellemülni a vödör fölött, hogy közben 
45 fokot dől a hajó jobbra-balra, ráadásul egy vízesés alatt üldögélsz. Az 
ember elég hamar elveszíti a méltóságát ebben a helyzetben.

A hűséges naplómban számoltam visszafelé a mérföldeket a Zöld-foki-
szigetekig. Bár kicsit felhős volt az ég, azért mindig meg tudtam határoz-
ni a pozíciómat, és tudtam tartani a megfelelő irányt. szektánsom egy 
műanyag eBCO, melyben egy 35 mm film gyengíti a nap fényét. egy régi 
barátomtól az inspiráló nick skeatestől kaptam ajándékba, aki egy tál étel 
áránál is kevesebbért vette. Még sohasem hagyott cserben, minden nap 
leolvastam vele a pozíciómat, és jelöltem a térképre, meg a naplómba. 
persze közben vigyáznom kellett, hogy szárazan tartsak mindent, ameny-
nyire lehetett. sokáig csak néztem a halvány ceruzajeleimet a kietlen és 
veszélyes afrikai partvonallal párhuzamosan.

Az időjárás könyörtelen volt. 8 fárasztó nedves nap telt el és nem egy-
szer kellett teljesen levenni, majd visszahúzni a nagyvitorlát. szerencsére 
a szél mindig hátulról fújt, így jól haladtam. végül 900 mérföld megtétele 
után megérkeztem a Zöld-foki-szigeteke, pont a legjobbkor, napfelkelte 
előtt.

navigációs fényeket nem láttam, de biztos voltam a pozícióban, így 
behajóztam são vincente és santo Antão közé, hogy jobbra fordulva 

beérjek Mindeloba. Ahogy közelebb értem a partokhoz feljött mögöttem 
a nap és megjelentek a gigantikus vulkáni csúcsok. Mintha egy őskori jele-
net játszódott volna le a szemeim előtt, úgy jelenet meg egy hatalmas kő 
karom sziluettje, hogy megkaparítsa az eget és a mindenséget.

örültem és persze meg is könnyebbültem, hogy végre megérkez-
tem és lehorgonyoztam. de hiába voltam fáradt, mégsem tudtam alud-
ni ilyen kilátás mellett. áteveztem a partra és elintéztem a beléptetés-
sel járó bürokratikus tennivalókat. ezután céltalan kószálásba kezdtem 
Mindelóban, ahol magamba szívtam a színeket és a kultúrát, ami olyan 
könnyű volt mint a levegő.

Barátkozás Mindeloban. eltöltöttem itt egy kis időt, mert volt némi 
munka a kormánnyal, a vitorlákkal és az állókötélzettel is. Megszüntettem 
néhány beázást és ami a legfontosabb, készítettem egy új kabintetőt! 
összebarátkoztam a közelben állomásozó sea sheperd természetvédő 
hajó kivételesen kedves legénységével, akiket sokkolt a tervem, miszerint 
az esőerdők megtizedelésével szeretnék hajót építeni dél-Amerikában. 
volt még egy fiatal spanyol hajós pár, akiket alaposan elláttam sárgarépá-
val (annyit vettem Las palmasban hogy egy seregnek is elég lett volna), és 
találkoztam nagyon kedves törökökkel, akik folyamatosan etettek és azt 
hitték teljesen becsavarodtam.

elkészültem a munkákkal és készenálltam az indulásra, de csak azután, 
hogy ellátogattam a helyi bárba. Megihletett a város hangulata, így fog-

a kabintető körülbelül 
annyira alkalmas a Hullá-
mok távoltartására, mint 
egy tésztaszűrő. 
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tam a gitáromat és elkezdtem szégyenlősen játszani a bár sarkában. Hamar eszembe 
jutott, hogy milyen szórakoztató is ez. Megérkeztek az ingyen italok és néhány más zenész 
is előkerült. szörnyű dalokat játszottuk, örök barátságot fogadtunk egymásnak és azt gon-
doltuk, hogy valami varázslatos dolgot csinálunk, ami velünk 
marad az egész út során.

és igen. Hiába minden fogadkozásom ismét másnaposan 
indultam útnak. szégyen szemre csak egyetlen szigetet néz-
tem meg a szigetcsoportban. Körbehajóztam santo Antãot, így 
a sziget mögött az erős szél alábbhagyott. A zátonyok között 
egészen a hegy lábáig hajóztam, ahol teljesen lecsendesült az 
óceán. végül elértem a Tarrafal nevű pici falut, ami egy kis völgy-
ben fészkel a hatalmas sziklák alatt. Két éjszakát töltöttem el az 
álmos kis falu előtt horgonyozva, bejártam a sziklás hegyeket és 
élveztem, hogy kemény föld van a talpam alatt. A délutánjaimat 
evéssel és ivással töltöttem egy nagyvonalú párnál, akik 15 évvel 
ezelőtt érkeztek hajóval, és azóta egy vendégházat is nyitottak 
itt. nagy kísértést éreztem, hogy itt maradjak, de hívtak a Karibi-szigetek és tudtam, hogy 
minél később indulok, annál nehezebb lesz itthagyni ezt a helyet.

Keresztül az atlanti-óceánon. szóval egyik reggel felhúztam a horgonyt és a vitorlákat 
és újra útra keltem. visszanéztem és láttam ahogy eltűnik mögöttem a szárazföld. Tudtam, 
hogy hetekig nem fogom újra látni. egyszerre éreztem rémületet és izgatottsággal vegyí-
tett félelmet.

Szörnyű dalokat játszottuk, örök 
barátságot fogadtunk egymás-
nak és azt gondoltuk, hogy valami 
varázslatos dolgot csinálunk, ami 
velünk marad az egész út során.
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Az időjárás kegyes volt hozzám. A szél erős volt, de stabil, a baromé-
ter mutatója nem mozdult. napokig nem láttam magam körül hajót, így 
nyugodtan tudtam aludni, az ébresztőt is kikapcsolhattam végre. A tes-
tem hozzászokott a hajó minden mozdulatához és hangjához. Akármilyen 
apró változásra rögtön felébredtem.

sütöttem magamnak laposkenyeret a jó öreg pumpás petróleumfőzőmön, 
és megpróbáltam elrejteni magam elől egy csomag kekszet sikertelenül. egy 
hegynyi friss zöldség és gyümölcs is volt a hajón, amit meg kellett ennem 
mielőtt megrohad. ennek eredménye néhány igazán érdekes étel lett.

Három nap után egyre több sargasso fű jelent meg a vízben. nem tud-
tam horgászni és az vettem észre, hogy a hajó mindig eltér az iránytól. 
A szélkormány víz alatti irányító lapátja teljesen tele lett a növénnyel, amit 
egy napig próbáltam csáklyával leszedni róla. Ahogy egyre több lett a fű 
a vízben, úgy ez egy komoly problémává vált. végül az egész szélkor-
mányt leszereltem, és az orrvitorla shottot rögzítettem a kormányhoz. 
végül addig próbálgattam a vitorlaméreteket és a csigás áttételeket míg 
a Lorema egész szépen tartotta az irányt hátszélben.

A navigáció volt a napjaim sarokköve, ez segített fókuszálni és rendszert 
vitt a napokba. Három méréssel meghatároztam a nap delelőjét, és végül 
arra is rájöttem, hogy a csillagok és a bolygók alapján hogyan navigáljak. 
Főztem magamnak ételt, ittam egy sört a naplementében, kicsit olvastam 
vagy zenéltem és nap nagyjából el is telt.

viszont egyre nagyobb gondot okozott egy fertőzés a térdemen, ami 
nemsokkal az után jelent meg, hogy elhagytam a Zöld-foki-szigeteket. 
Megduzzadt és fájt is, szóval már azon gondolkoztam, hogy hogyan 
fogom majd amputálni a saját lábamat, szerencsére végül erre nem volt 
szükség, mert a gyógyszerek elmulasztották. 

volt még néhány apró problémám, egy elakadt felhúzókötél, néhány 
erősebb vihar és persze a jó nagy hullámok. de semmi kezelhetetlen. 
Tobzódtam az emlékeimben és órákat töltöttem azzal, hogy terveimről és 
a lehetőségeimről álmodoztam. néha szinte az őrületbe kergetett a hajó 
imbolygása.

élet a hajón. Az egyszerű dolgok is elég balul sülhetnek el az óceánon. 
Az egyik pillanatban még teát főzöl, a másik pillanatban már a kabin 
másik oldalában találod magad, a forró tea kiömlött, az ételed szerteszét 
szóródott, az evőeszközök propellerként zúgnak el melletted, miközben 
a fejedet a könyöködet és a térdeden zúzódások vannak. Már-már szemé-
lyes sértésnek is felfogható, amit egy-egy hullám művel a vitorlással és 
benne veled. Aztán egy idő után megtanulsz együtt mozogni a hajóval, 
és ezután sokkal kevesebb teafű fogy.

Az alvás sem mindig egyszerű, ha nagyok a hullámok. Amint egy hullám 
más irányból érkezik, rögtön felriadsz és kimész megnézni, hogy minden 
rendben van-e, és nézed, hogy merről érkezik a következő squall.

ezek az atlanti squallok néha napjában többször is megjelennek, de 
olyan is van, hogy napokig egyáltalán nem jelentkeznek. néha üvöltő sze-
let hoznak, néha csak egy rövid zuhanyt. ezt előre sohasem lehet látni, 
ezért minden alkalommal amikor squall közeledik le kell reffelni a nagyvi-
torlát. A heves szél valóban heves tud lenni, ezért igazán nem okos dolog 
egy ilyen kis hajón teljes vitorlázattal repülni.

A szelek azért általában ideálisak voltak, csak ritkán erősödtek be. Azzal 
töltöttem a napjaimat és az éjszakáimat, hogy néztem a tengert meg-
ihletett és elgondolkodtatott, hogy milyen sokszínű a világegyetem, 

egyre nagyobb gondot okozott egy 
Fertőzés a térdemen, ami nemsokkal 
az után jelent meg, Hogy elHagytam 
a zöld-Foki-szigeteket. megduzzadt 
és Fájt is, szóval már azon gondol-
koztam, Hogy Hogyan Fogom majd 
amputálni a saját lábamat
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milyen hatalmas az óceán és én a kis hajómmal ott vagyok a közepén. 
Megéreztem azt a vékony mezsgyét a szabadság, az erő és a félelem 
között. 20 nappal később sötétben értem Martinique-re, a napkorong 
éppen akkor jött fel, amikor befordultam a szigethez. A szárazföld úgy 
nézett ki, mint egy színházi díszlet, amiben hatalmas lapokat dobáltak 
egymás mögé, hogy ezzel teremtsék meg a perspektíva illúzióját.

A színek szürreálisan élénknek tűntek, a levegő pedig megtelt egész-
séges sár és nedves növények szagával. Megtaláltam a kikötőt, és 
nagyon furcsán éreztem magam miközben leengedtem a horgonyt és 
kieveztem a partra.

szakállasan, sósan, napbarnítottan és nagyon fáradtam támolyogtam 
be egy gyorsétterembe, ahol első dolgom az volt, hogy wIFI-t keressek, 
amin keresztül hírt adhatok a szüleimnek és a barátaimnak, hogy élek 
és megcsináltam!

A hideg légkondicionáló alatt majdnem hangosan felnevettem az 
iróniától, hogy többezer mérföldet hajóztam, hogy egy szép és meleg 
helyen legyek, erre most itt vagyok a Karib-szigeteken és megfagyok 
egy Mcdonald’sban. Befejeztem az e-mailjeimet és végre kiszabadul-
tam. Megtöltöttem a tüdőmet meleg, karibi levegővel, legeltettem 
a szememet az élénk színeken és végre kerestem egy hideg sört. •

azzal töltöttem a napjaimat 
és az éjszakáimat, Hogy néztem 
a tengert megiHletett és elgon-
dolkodtatott, Hogy milyen sok-
színű a világegyetem, milyen 
Hatalmas az óceán és én a kis 
Hajómmal ott vagyok a közepén.

A LoREMÁRÓL
A HAJóT HárOM évveL AZ úT eLŐTT veTTeM. neM 
vOLT vALAMI Jó áLLApOTBAn, A HAJóTesT TöBB 
MInT JeLenTŐs résZe KOrHAdT vOLT, de íGy Is 
úGy áLLT A KIKöTŐBen, MInT eGy IGAZI KüLönLe-
GesséG. eGy MOTOr néLKüLI nOrdIC FOLKBOAT, 
AMIT 1947-Ben svédOrsZáGBAn épíTeTTeK. AZT 
HIsZeM ennéL TöBB InFOrMáCIóT neHéZ róLA 
sZereZnI. AZ eLsŐ úTOn AZ eGyIK vAnTnI BeKö-
TésI pOnT KIJöTT A FedéLZeTBŐL, és AZ árBOC 
KIdŐLT. véLeTLenüL KöTöTTeM KI „GweeK In 
COrnwALL”-náL AHOL nAGyLeLKűen seGíTeTTeK 
és eZérT nAGyOn HáLás vAGyOK neKIK. TeLJesen 
FeLúJíTOTTAM A HAJóT és TíZ HónAppAL KésŐBB 
úJrA vITOrLáZHATTAM veLe. úJ pALánKOKAT 
KApOTT, úJ FedéLZeTeT, úJ árBOCOT, úJ FArTüK-
röT és eGy eGyedI KOKpIT TAKAró desZKáT, AMI 
eGyrésZT növeLTe A rAKOdó HeLyeT, MásrésZT 
JAvíTOTTA A TenGeráLLósáGOT AZ óCeánOn. (A 
FOLKBOAT KOKpITJA neM „önüríTŐs” HAneM nyI-
TOTT. AMI FeLüL BeFOLyIK, AZ röGTön A HAJó-
FenéKBe érKeZIK, és CsAK sZIvATTyúvAL LeHeT 
KIsZednI. A sZerK.)

A nAGyMAMáM uTán neveZTeM eL LOreMánAK 
A HAJóT, MerT Ő eGy CsOdáLATOs és InspIráLó 
nŐ vOLT.
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FOrrás: HunsAIL

téli vitorlás: előadássorozat
tervezett előadások
2017. február 22. (szerda), 18.00 

Majthényi szabolcs 
tizenegyszeres világbajnok  
vitorlázó előadása

 2017. március 22. (szerda), 18.00 

Litkey Farkas olimpikon,  
világbajnok és tizenkétszeres Kékszalag 
győztes vitorlázó előadása

Az előadások továbbra is ingyenesek, 
azonban az elmúlt években is olykor kicsi-
nek bizonyult a Magyar sport Háza legna-
gyobb előadóterme, így a most is a várha-
tó nagy érdeklődésre tekintettel, a részvé-
telre regisztrálni kell. 

a regisztrálni az online kitölthető 
űrlappal lehet.

MAGyAr spOrT HáZA 1146. BudApesT, IsTvánMeZeI úT 1-3. (I. eM. nAGy eLŐAdóTereM)28 TARTALOM

https://docs.google.com/forms/d/107ZQACskLvKlcneUpUc8nNXz62KkgiRI3zrzV_DMG0I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/107ZQACskLvKlcneUpUc8nNXz62KkgiRI3zrzV_DMG0I/edit?usp=sharing
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Merlin 
barangolásai

Gelencsér GyörGy (Merlin)

FeL KeLL TöLTenI 
A BALATOn  
20 sZáZALéKáT!

nOsZA rAJTA, FOGJunK Is HOZZá íZIBen! íGy LeHeT MeGMen-
TenI sZereTeTT TAvunKAT! KITALáLTáK áM A TudósOK. Hurrá! 
MeG Is írTA eGy, A BALATOnI prOGrAMOK TIppJeIveL FOGLALKO-
Zó reMeK OLdAL; „MegtAlálták A Mentőövet A BAlAtonnAk”. 
döBBeneTes! de ne TesséK MeGIJednI! uGyAnIs HATárOZOTT 
véLeMényeM, sŐT, MeGGyŐZŐdŐseM sZerInT eZ BIZOny eGy Jó 
nAGy HOAX! eGy GIGAnTIKus KACsA!



Akkor miért foglakozom vele? röhögjünk rajta egy nagyot, aztán felejtsük 
el. Mit kell ezen rugózni? Mondjuk azért, mert egyrészt egy kitűnő, olvasmá-
nyos, érdekes, gondolatébresztő írás, másrészt rendkívül veszélyes. ugyanis, 
valótlanságon alapul, így totális mértékben félrevezető. és nem akárki írta 
ám! Az egyik legkiválóbb, nagy múltú, köztiszteletben álló újságírónk! 
Temérdek, jobbnál jobb írásmű szerzője. így, ez a cikk is tökéletes, szinte 
tanítani lehetne.

A főcímet követő szlogen is figyelemfelkeltő: „A párolgási veszteség lecsök-
kentésével mentenék meg a Balatont„. – nofene, hát ezt meg hogyan? 
Letakarják, valami hibi-habi pöttyös nejlonnal? – Minden kétséget kizáró 
komolyságot kölcsönöznek az anyagnak, a tudományos értékű munkák, 
úgymint varga Balázs: A csapadék és a párolgás hatása a balaton vízszintjének 
alakulásában az elmúlt években, melyből kiderül, hogy évi 900 tómilliméter-
rel vagyunk „vékonyabbak”, természetesen a párolgás okán. ez eddig így is 
volt. Aztán jön egy prófécia a „tudósoktól”: A jövőben ez a mérték akár más-
fél-kétszeresére is nőhet, tehát 1,5-1,8 méteres vízszintet is elvihet. Még ez 
is rendben, éppen így is kipöröghet. Mindezek után bevillantja, miszerint „A 
Somlyódy Bizottság a külső vízpótlást mind a folyókból, mind a karsztrétegből 
való vízpótlást elvetette”. ez, így már nem teljesen igaz, csak látszólag. de jól 
hangzik, a végkifejlet értelmében. Aztán jönnek a még merészebbek: „… 
megvan a megfelelő politikai háttér az ilyen ügyekhez is.”

 – A kismacska kismocskát! na, ezt szeretném én látni! Illúzióim nincsenek 
semmilyen hatalommal szemben, de azt, hogy egy ilyen marhaságot valaki 
felvállalna, nem tudom elképzelni. – „Balaton 600 négyzetkilométeres vízfelü-
letét legalább 15-20 százalékkal kell csökkenteni, azaz, jellemzően a Balaton déli 
parti övezetében a jogi partvonalat a jelenlegihez képest átlagosan 1,3 kilomé-
terrel északnyugati irányba tolnák. Magyarán ennyivel kisebbre vennék a tó szé-
lességét a jelenleg még víz alatt lévő területek feltöltésével.”

– Jesszus Mária! ettől teljesen megborulna az egész tó! és a „matekkal” is 
van némi baj, ugyanis a párolgás víztömeg-arányosan csökkenne (ha nem 

is lineárisan), úgyhogy nesze semmi, fogd meg jól, az is, csak talán. Jöjjön 
az utolsó döfés: „… az új partszakasz elé telepítenek új nádasokat… erre 
egy japán – macedón – magyar kutatói együttműködés keretében, génmó-
dosítással kikísérletezett nádfajta ad lehetőséget.” – nesze neked, kémiailag 
megördögölt gaz, az őshonos növények helyett!

vajon, eme általam mélyen és őszintén tisztelt, kitűnő tollforgatónknak 
mi célja lehetett ezzel a publikációval? Ha megfojtanak, vagy „vad móku-
sok elé vetnek”, akkor sem tudom. netán félek még magamnak is bevalla-
ni „pogány sejtésemet”? nézzük, milyen és mekkora hatása mutatkozik az 
ilyen, vagy ehhez hasonló hamis álhíreknek. engedtessék meg nekem, hogy 
két példát említsek:

Talán a legrégebbi, Kempelen Farkas sakkozógépe, melyet 1769-ben 
készített. A török néven híressé vált szerkezetben ugyanis egy ember 
volt elrejtve, de ez a találmány újszerűségéből keveset vont le, hiszen nem 
volt a közönség számára látható. „A gép tenmagától működik, és mindenkit 
legyőz” került a köztudatba. Hatás: Az alkotó hírnevének, tekintélyének-e 
tekintetben nem megalapozott – növelése, ennek anyagi következmé-
nyeivel egyetemben. Következő példám, a régen elmúlt 2011 évre tehető. 
Gőz erővel terjedt, hogy „Tüskevár, a lejárt regény. Beavatási mű, még-
hozzá – nem félek kimondani – homoszexuális. A meglepő kijelentést Csókás 

vajon, eme általam mélyen és 
őszintén tisztelt, kitűnő toll-
Forgatónknak mi célja leHetett 
ezzel a publikációval? Ha meg-
Fojtanak, vagy „vad mókusok elé 
vetnek”, akkor sem tudom. 
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http://www.huszadikszazad.hu/1909-februar/tudomany/a-rejtelmes-sakkozo-automata-leleplezese
http://borsodijobbos.network.hu/blog/jobb-magyarorszagert-mozgalom-borsod-hirei/ujabb-magyarellenes-provokacio-a-tuskevar-mint-homoszexualis-beavatasi-mu
http://borsodijobbos.network.hu/blog/jobb-magyarorszagert-mozgalom-borsod-hirei/ujabb-magyarellenes-provokacio-a-tuskevar-mint-homoszexualis-beavatasi-mu


András irodalompszichológus teszi Fekete István híres ifjúsági regényével kap-
csolatban egy, a múlt heti Élet és Irodalomban megjelent tanulmányában.” és 
következnek a fenti megállapítást alátámasztó, tudományos mélységeket 
súroló érvek és elemzések. nem több, mint egy hónap telt el annakidején, 
mire kiderült (és a lehető legszélesebb körben) napvilágra került a hogyan 
írjunk jó hoaxot?, miszerint sem az élet és Irodalom cikk nem létezik, 
sem annak Csókás András néven nevezett szerzője. Az egész Tacskó Muki 
blogger fejéből pattant ki. szándékát neki sem ismertem, viszont a szomo-
rú következménye máig érezhető: számos iskolában nemkívánatos olvas-
mány Fekete István példa értékű regénye. Mert ugye „lehet benne valami, 
nem zörög a haraszt, ha… soha nem lehet azt tudni… stb.” számomra vég-
telenül elkeserítő, de ez az alapmű „eLeseTT”! Megbélyegeztetett!

de érkezzünk vissza végre, ismét szeretett vizünkhöz. Amit ugye tudunk: 
A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 2003–2004 évben készült 
a Balatoni vízpótlás lehetséges megoldásainak környezeti vizsgálata című 
tanulmány (dr. Tombácz endre az öKO rt szakmai igazgatója, dr. Gulyás 
pál biológia tudomány kandidátusa, a vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató rt tudományos tanácsadója, valamint Mozsgai Katalin környezet-
mérnök, okl. közgazdász, az öko rt. Főmunkatársa). ebben szerepel az „e) 
vízpótlás a rábából gravitációsan” megoldás szerinti csatorna megépí-
tése. úgy huszonhatmilliárdba fájna alaphangon. Legyen harminc. ez az 
egyetlen, jelenleg rendelkezésünkre álló, reálisan megoldható lehetőség. 
nem elfelejtkezve arról, hogy a megépülő beruházás „oldalvizén” kerék-
párút, kenus-kajakos valamint gyalogos turisták számára pihenők, étkezési, 
valamint sátorhelyek, esetleg magasabb kategóriás szállások épülhetnek. 
Fellendítvén hazánk egyik legvadregényesebb, a mai napig mellőzött tájá-
nak idegenforgalmát.

ezzel szemben mit is vetít elénk az esszém mottójául szolgáló cikk: másfél 
kilométeres parttöltés, a Balaton torzóvá csökevényesítése, génkezelt táj-

idegen gyomok elterjesztése. rémálom! és mi haszna lenne? Hát itt ébred-
nek a baljós látomásaim. ugyanis, tizenkét éve már egyszer megpróbáltak 
valamit. A „sors úgy hozta”, hogy szárazulatok képződjenek, amiket fel lehet 
parcellázni, majd nagy pénzért eladni (élet és Irodalom; ZsIGOvITs edIT és 
ZsIdAI péTer riportjai: Balatonharács 1,2,3, Fekete péter írásai). dikk má no! 
Itt a zsozsó! Könnyű kiszámolni, hogy ez hány százmilliárdra rúgna akkor, 
ha eszement tervük megvalósulna. Mégiscsak be kell vallanom magamnak: 
eme „mentőöv” semmi egyéb, mint egy bazinagy ingatlan panama. és ese-
tünkben nem csupán pályázati pénzek, költségvetés, adóforintok, hanem 
hazánk talán legnagyobb természeti kincse esne áldozatul annak, hogy 
feneketlen zsebek teljenek meg „arannyal”. Iszonyatos!

és itt lép képbe a hatás. Az egy dolog, hogy a mólókon, kikötőkben, kocs-
mákban, jártamban-keltemben igen gyakran szegezték nekem a kérdést: 
Olvastad? Hallottad? Mit szólsz hozzá? Lehet ez? – Meg tudtam válaszolni, 
nem ügy. – Ami viszont igen, hogy szép lassan, finoman csepegtetve beke-
rül a köztudatba, miszerint szent tavunk megmentésének egyetlen üdvözítő 
és követendő módja, hogy ekképpen eljárva, a hazaszeretettől és köteles-
ségtudattól vezérelve, félretéve botor aggályainkat, támogassuk a megvaló-
sítást! ez aztán nem semmi! nem is akarom elhinni! Menteném a helyzetet 
úgy, hogy nyilván csak egy tréfa, talán a „kattintásokért”. éppen elég ronda 
így is! van pár dolog ugyanis, amivel ne vicceljünk! nagyon ne! Többek 
között imádott Balatonunk létével ne! •

dikk má no! 
itt a zsozsó! 
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http://mtmi.hu/cikk/763/Hogyan_irjunk_jo_hoaxot
http://mtmi.hu/cikk/763/Hogyan_irjunk_jo_hoaxot
 http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/3szekcio/tombacz_gulyas_mozsgai.htm


2017-Ben Is váLTOZATLAn árAKKAL, FeLúJíTOTT 
MóLóKKAL vár MIndenKIT A MArInA FűZFŐ

sZerZŐ: pOrTHOLe

A KIKöTŐ BudApesTTŐL MIndössZe 92 KM-re HeLyeZKedIK eL, AMIBŐL 80 KM AuTópáLyA. de neM 
CsAK eZ AZ eLŐnye A MArInA FűZFŐneK. A KIKöTŐBen AZ IdeI TéL A MunKA JeGyéBen TeLIK. 
MeGúJuLnAK A MóLóK, íGy 2017 TAvAsZáTóL Már úJ KeMényFA BOríTássAL és CöLöpöKKeL várJáK 
A HAJósOKAT, eMeLLeTT A MArInA TOváBBrA Is KínáLJA A Már JóL MeGsZOKOTT sZOLGáLTATásAIT.

A hajótulajdonsok rendelkezésére áll a tágas és kényelmes fürdőház és a korai/kései 
hajósok számára praktikus fűtött zuhanyzó is. A fejlett wiFi rendszernek köszön-
hetően pedig a kikötő egész területén díjmentesen lehet csatlakozni az internetre. 
A Budapestről 1 óra alatt elérhető kikötő a legvédettebbek közé tartozik a Balatonon, 
így az itt kikötött hajók akkor is biztonságban vannak, amikor kellemetlen arcát mutatja 
az időjárás.

A hullámvédelmet tavaly délről is megerősítették, így már stabil, kőből emelt 
hullámvéd biztonságában vészelhetik át a hajók a déli szeleket is. Az éjjel nappali porta 
szolgáltat és a sorompós behajtórendszernek köszönhetően nem csak a hajók, hanem 
az idelátogatók egyéb értékei is nagy biztonságban vannak.

Ha pedig bármilyen karbantartási vagy javítási munkára van szükség a Marina Fűzfő 
Hajószerviz Kft. örömmel áll a hajótulajdonosok rendelkezésére, legyen szó ponyvázás-
ról, vitorlajavításokról, algagátlásról, motorszerelésről, orrsugár kormány, horgonycsörlő, 
navigációs eszközök beszereléséről, farészek karbantartásáról vagy az álló/mozgó kötél-
zet javításáról. 

KapcSolódó 
ciKKünK 

Hogyan válasz-
szunk kikötőt
porthole.hu

www.marinafuzfo.hu
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FOrrás: pOwer And sAIL KFT

MInT sOK KATeGórIATereMTŐ úJdOnsáG, íGy A LuKA30 Is eGy sZenve-
déLyes eMBer MeGsZáLLOTTsáGánAK eredMénye. rOdIOn LuKA TöBB 
MInT 30 éve A vITOrLáZásnAK sZenTeLI AZ éLeTéT és eLTöKéLT sZándé-
KA, HOGy A víZ sZereTeTéT és vITOrLáZásT, MInT spOrTOT eGy sZéLeseBB 
KöZönséGGeL IsMerTesse MeG.

IdŐpOnT: 2017. FeBruár 9-12.
HeLysZín: pOrTOrOZ, sZLOvénIA
JeLenTKeZés: InFO@pOwerAndsAIL.Hu

Próbálja ki Ön is a hajót!

spOrTesZKöZ és yACHT
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hAJÓK · LuKA 30

Célja volt egy olyan hajót építe-
ni, ami nem csak szlogenek szintjén 
ötvözi a vitorlást, mint sporteszközt 
a yachttal, a családi kikapcsolódás 
eszközével. A megálmodott és megal-
kotott hajó hihetetlenül gyors, a leg-
modernebb felszereléssel ellátott, 
kevés pénzből fenntartható, személy-
autóval egyszerűen szállítható, ellen-
ben rendelkezik tágas kabinnal, fürdő-
vel és mindennel, ami az örömhajó-
záshoz elengedhetetlen.
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FEBRUÁR

Addig üsd a vasat, amíg meleg!
Hévízi-lefolyó vízitúraKOváCsMűHeLy LáTOGATás – GYENESdiÁS

A HeLyI KOváCsMűHeLyBen BeKuKKAnTHATsZ AZ eGyIK LeGréGeBBI 
KéZMűves sZAKMA reJTeLMeIBe és Te MAGAd Is KIpróBáLHATOd! 
A KOváCsMesTer nAGy sZenvedéLLyeL MeséL AZ érdeKLŐdŐKneK 
A MesTerséGérŐL, és Be Is KApCsOLódHATsZ A vAs MeGMunKá-
LásánAK FOLyAMATáBA. ne HAGyd KI, pLáne HA GyereKeK Is vAn-
nAK A CsALádBAn :-)
TOváBBI InFOrMáCIó: www.GyenesdIAs.InFO.Hu

rendhagyó vízi kenutúrán vehetünk részt a Hévízi-tó 
vizét elvezető Hévíz-lefolyón. A télen is meleg vizű 
elvezetőn lefelé haladva megismerkedhetünk a kör-
nyék állat- és növényvilágával.
FeBruár 12. 9:00
FeBruár 26. 9:00

DátUM PrOgrAM HelYszÍN Web
2017.2.11. BorBarangolás Badacsonyban: Bonvino Hotel – 

Csendes dűlő szőlőbirtok
Badacsony, park u. 22. www.badacsony.com

2017.2.11. XI. Kocsonya szépségverseny Badacsonytördemic, Hősök u. 12. www.nyitottbalaton.hu

2017.2.11. reformkori forralt boros séták Balatonfüred, Kerek Templom www.furedkult.hu

2017.2.14. élvezetes földrajzóra iskolásoknak Tapolca, Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont www.bfnp.hu

2017.2.14. Filmklub: romantikus film maraton siófok, KIKK, színházterem www.kulturkozpont-siofok.hu

2017.2.15. Lovasi esték 2017 - Kovács András:vad világom Lovas, Lovasi Faluház (nagyterem) www.nyitottbalaton.hu

2017.2.16. élvezetes földrajzóra iskolásoknak Tapolca, Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont www.bfnp.hu

2017.2.17. Zenélő Templomok sorozat:  
Brass in the Five - Minden, ami zene!  

siófok, református Templom www.kulturkozpont-siofok.hu

2017.2.18. Kézműves termékek vására Alsóörs www.nyitottbalaton.hu

2017.2.18. együtt a család sorozatt: Korpás éva – Csillárim 
hopp! világzenei műsor gyerekeknek

siófok, KIKK, Teátrum kávéház www.kulturkozpont-siofok.hu
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PoRthoLE · 17/02

DátUM PrOgrAM HelYszÍN Web
2017.2.18. BorBarangolás Badacsonyban: Laposa Birtok Badacsony, Bogyai lajos út 1. www.bazaltbor.hu

2017.2.18. reformkori forralt boros séták Balatonfüred, Kerek Templom www.furedkult.hu

2017.2.21. élvezetes földrajzóra iskolásoknak Tapolca, Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont www.bfnp.hu

2017.2.22. Lovasi esték 2017 -  dr. Tihanyi László: Beszélge-
tés a borról

Lovas, Lovasi Faluház (nagyterem) www.nyitottbalaton.hu

2017.2.22. A vadászpilóta magánya – Kositzky Attila nyu-
galmazott altábornagy, vadászpilóta előadása

Balatongyörök

2017.2.23. élvezetes földrajzóra iskolásoknak Tapolca, Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont www.bfnp.hu

2017.2.24. Kávéházi zenés pillanatok sorozat: nincs vége 
még – Karády est

siófok, KIKK, Teátrum kávéház www.kulturkozpont-siofok.hu

2017.2.25. BorBarangolás Badacsonyban: Istvándy 
Borműhely

Badacsony, római út 155. www.istvandy-pinceszet.hu

2017.2.25. Farsangi buli a Lógó üveg kult kocsmában siófok, Fő utca 55.

2017.2.25. retro Farsang a 70-es 80-as évek slágereivel Zánka, Faluház www.zanka.hu

2017.2.25. reformkori forralt boros séták Balatonfüred, Kerek Templom www.furedkult.hu

2017.2.25. Téltemető Alsóörsön Alsóörs, faluközpont, kikötő

2017.2.26. v. Mondj Igent! esküvői kiállítás siófok, Balaton Hotel, petőfi sétány 9.

2017.2.28. élvezetes földrajzóra iskolásoknak Tapolca, Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont www.bfnp.hu

2017.2.28. vitéz László vándorúton – Tatay színház bábelő-
adása gyerekeknek

Balatonföldvár, Bajor Gizi Közösségi Ház, Kőrös-
hegyi út 1.

www.nyitottbalaton.hu

2017.3.4. BorBarangolás Badacsonyban: dobosi-stier Bor-
pince és Fröccsterasz

Badacsony, Ŕmai út 216. www.dobosistierpinceszet.hu

2017.3.8. Lovasi esték 2017 -  schirilla György:  Az egész-
ség megtanulható

Lovas, Lovasi Faluház (nagyterem) /www.nyitottbalaton.hu

2017.3.8. Kávéházi sorozat: nosztalgia kávéház németh 
Gáborral

siófok, KIKK, Teátrum kávéház www.kulturkozpont-siofok.hu
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